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Sammanträde Kommunala rådet för äldre  
  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve eller distans via Teams kl. 09:00 torsdagen den 09 

juni 2022  
  
Ordförande Stefan Skoglund 
  
Sekreterare Kajsa Jansson 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerare 
 

 

2.  Föregående mötesprotokoll 
 

 

3.  Information från socialtjänsten 
-Ryttaren  

-Brukarundersökning  

-Mat på äldreboenden  

-Plan för fler mötesplatser/träffpunkter 

 
Fika kl. 09:40-10:00 

Roger Granat kl. 

09:05-09:40 

4.  Information/dialog med samhällsbyggnad 
-Sänkt hastighet på Packhusgatan, Lena Ekman  

-Kontrastmarkering av trappor, Fredrik Bottenmark 

 

Lena Ekman och 

Fredrik Bottenmark 

kl. 10:00-10:50 

5.  Ärendebalanslista för kommunala rådet för äldre 2022 
Dnr KS 2022/00027  

 

6.  Nämndernas representant informerar 
 

 

 

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska meddela detta till sekreteraren.  

Meddela sekreteraren om du deltar på distans eller på plats i sammanträdesrummet.  

 

Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 

hygienartiklar. 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2022-04-14 Dnr KS 2022/00027 

  

 

Handläggare 

Administratör Kajsa Jansson 

Telefon 0522-69 51 44 
kajsa.jansson@uddevalla.se 

 

Ärendebalanslista för kommunala rådet för äldre 2022 

Sammanfattning 

1. Motion om enkelt avhjälpta hinder.  

(Frågan står kvar till dess att samhällsbyggnad hanterat ärendet).  

 

2. Önskemål att Ryttaren café och aktivitetscenter ska öppna på helgerna.  

(Tas upp på mötet i juni). 

 

3. Brukarundersökningarna, vidtar Uddevalla kommun några åtgärder om resultatet 

för något/några nyckeltal avviker för mycket från Västra 

Götalandsregionen/Sverige eller inom själva kommunen?  

(Tas upp på mötet i juni). 

 

4. Vilka äldreboenden serverar mat till icke inneboende? (Tas upp på mötet i juni).  

 

5. Planerar Uddevalla kommun att öppna ytterligare mötesplatser/träffpunkter likt 

Ryttaren för äldre? (Tas upp på mötet i juni).  

 

6. Sänk hastigheten till max. 30 km på Packhusgatan från Biostaden till 

Tjärhovsgatan så äldre med t.ex. rullatorer kan gå över gatan på ett säkert sätt. 

(Tas upp på mötet i juni)  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-14 

Förslag till beslut  

Kommunala rådet för äldre beslutar 

 

att efter revidering lägga ärendebalanslistan till handlingarna.  
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